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Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa: 12.decembra 2014 v Miestnom kultúrnom
stredisku o 15.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5. Zloženie sľubu poslancov nového zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich
predsedov a členov
9. Určenie platu starostky
10.Návrh rozpočtu obce a stanovisko ob. Kontrolóra
11.Diskusia
12.Návrh na uznesenie
13.Záver
K bodu 1.
Zasadnutie otvoril p. Marián Benda, privítaním prítomných.
K bodu 2.
Určil zapisovateľa, p. Janu Bendovú a za overovateľov zápisnice p. Jozefa
Damašku a p. Jozefa Drugu.
K bodu 3.
Požiadal o slovo predsedu volebnej komisie p. Emila Šefara, ktorý oznámil
výsledky volieb do samosprávy a konštatoval, že
1. Za starostu obce bola zvolená M a r g i t Š p l h á k o v á , ako nezávislá
kandidátka s počtom hlasov 214.
2. Za poslancov do obecného zastupiteľstva, v poradí podľa počtu hlasov
boli zvolení:

Ing. Štefan Vojtáš
Mgr, Jozef Damaška
Bc. Alena Dudeková
Alena Chudinová
Bc. Jozef Drugo
Marián Benda
Peter Varga
Mária Ochodničanová
Ján Kocúr

nezáv. kandidát počet hlasov 269
Strana demokr. Slovenska
256
SNS
248
SDS
246
SDS
238
SDS
234
SMER – Soc. demokracia
220
SDS
202
SMER – Soc. demokracia
199

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ, v poradí podľa
počtu hlasov sú:
František Mrmus
KDH
190
Vladimír Trúchly
SDS
187
Bc. Martina Valiašková
SNS
180
Jolana Petreková
SDS
164
Ján Adámek
SDS
161
Miroslava Mačková
SDS
149
Dušan Drnda
SNS
142
Ing. Katarína Havierníková PhD NOVA
100
K bodu 4.
P. Margita Šplháková zložila sľub, prevzala insígnie obce a vedenie
ustanovujúceho zasadnutia.
K bodu 5.
Novozvolený poslanec p. Peter Varga prečítal sľub poslancov a poslanci po
podpise prevzali z rúk starostky ,,Osvedčenie za poslanca obecného
zastupiteľstva“. Sľub zložilo osem prítomných poslancov. Neprítomný bol Ján
Kocúr.
K bodu 6.
Starostka vystúpila so svojim prejavom, v ktorom sa zamerala na
konštatovanie toho, čo sa v obci urobilo, čo je v realizácii rozpracované, čo treba
dokončiť a hlavne, čo ešte chce za svoje volebné obdobie v obci vybudovať ,
vyriešiť a zlepšiť. Vyslovila želanie, aby jej noví poslanci boli pritom
nápomocní.
K bodu 7.
Oboznámila prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia a vyzvala
poslancov na hlasovanie za predložený program.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
Starostka určila za svojho zástupcu p. Mariána Bendu.
Zároveň navrhla Mariána Bendu poveriť ho do úlohy byť oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade potreby.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu 8.
Starostka navrhla zriadiť nasledovné komisie pri OZ, ktoré pracujú v
spolupráci s poslancami a obecným úradom. Predsedom komisie má byť
poslanec a členovia komisií sa volia z radov poslancov, alebo odborníkov z
radov obyvateľov a iných osôb.
1. Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda – Ing. Štefan Vojtáš
členovia – Mgr. Jozef Damaška
Bc. Jozef Drugo
2. Komisia kultúrna – predseda – Mária Ochodničanová
členovia – Jolana Petreková
Jana Bendová
Vlasta Trúchla
Miroslava Mačková
3. Komisia sociálna – predseda - Alena Chudinová
členovia - Miluša Bendová
Viera Podpleská
Emília Podpleská
Katarína Laslopová
4. Komisia športová – predseda - Bc. Alena Dudeková
členovia - Ján Kocúr
Peter Varga
František Mrmus
Ing. Jaroslav Slovák
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 9.
Starostka vysvetlila z čoho sa skladá plat starostu na základe zákona NR SR
č.253/1994 Z. z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí....
Starostka navrhla, že chce len základný plat, bez príplatkov, ktoré sú v súlade so
zákonom možné. Navrhol sa jej plat vo výške 1 632,-€.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
Dostavil sa meškajúci poslanec Ján Kocúr. Zložil sľub poslanca OZ, prebral
si z rúk starostky osvedčenie o zvolení za poslanca OZ a pokračovalo sa v
rokovaní podľa programu.
K bodu 10.
-Poslanci pracovali s predloženým materiálom o rozpočte a mohli
pripomienkovať. Noví poslanci mali informatívne otázky, na ktoré odpovedala
starostka, alebo prítomná účtovníčka.
Poslanci hlasovali: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
Obecná kontrolórka predniesla Stanovisko k rozpočtu na rok 2015. Poslanci ho
zobrali na vedomie.
– starostka oboznámila hlavne nových poslancov s funkciou kontrolóra,

čo je jeho náplňou práce, aký má v obci pracovný úväzok, je volená na obdobie
6 rokov a keďže jej volebné obdobie končí vo februári 2015, predkladá plán
kontrolných činností na toto obdobie.
– Kontrolórka s ním oboznámila poslancov a poslanci hlasovali:
za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
-Starostka predniesla materiál ZŠ s MŠ - Plnenie rozpočtu pre školstvo,
vypracované ich ekonónom. ,,Návrh na rozpočtové opatrenia k 1.10.2014.
Poslanci hlasovali: Za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
– Starostka predniesla návrh na preplatenie dovolenky za uplynulé volebné
obdobie, ktorú nemá vyčerpanú. Jedná sa o dva roky. Poslanci jej návrh
schválili, hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa -0.
- Taktiež sa jej schvaľoval nárok na pridelenie stravných lístkov na nové
funkčné obdobie. Hlasovanie: 9 – 0 – 0.
-Určenie limitu čerpania financií z rozpočtu, o akom môže starostka sama
rozhodnúť bez zvolávania poslancov. Určil sa limit 5 000,-€, ako bol aj doteraz.
Poslanci hlasovali: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 – Ján Kocúr.
-Nakoľko končí volebné obdobie obecnému kontr. vo februári 2015, je
potrebné, aby bola vyhlásená nová voľba OK. Poslanci súhlasili. Obec je
povinná zverejniť túto voľbu, aby sa záujemci mohli prihlásiť.
K bodu 11.
posl. Vojtáš – pri rozpočte sa používa skratka REGOB, na ktorý nám prepláca
určitú čiastku raz ročne Min. vnútra SR, čo to znamená?
odp. - je to Register obyvateľstva, prácu vlastne matrík, robí obec nadrámec a
preto sa to prepláca zo štátu
- platba prác pracovníkov na VPP, ako sú hradené náklady na mzdy?
odp. - obec hradí 5% a ostatné Úrad práce soc. vecí a rodiny
- keď má obec žiadosť na EÚ fondy na opravu regulácie potoka a v prípade
schválenia, kde v rozpočte počíta obec s piatimi percentami, ktoré musí dodať?
odp. - nejakú rezervu obec vždy má a v prípade potreby sa urobí úprava
rozpočtu, ktorú poslanci vždy štvrťročne odkontrolujú
- neporiadok pri kontajneroch na separovaný zber pri autobusovej zástavke pri
vstupe do obce, je to zlá vizitka obce
odp. - plánujeme vydláždiť priestranstvo pod kontajnery, neustále upratujeme
neporiadok, ale žiaľ občanov nemôžeme prevychovať. Je to nekonečný príbeh.
posl. Dudeková – navrhuje odčleniť kontajnery na separovaný zber pri Jednote
od detského ihriska, kvôli bezpečnosti detí
- cestou VÚC vybaviť posunutie tabule s označením obce Povina,smerom od
Kys. Lieskovca, ďalej od Poviny, aby vodiči skôr brzdili, lebo sa veľmi ťažko
vchádza na hlavnú cestu smerom z miestnej komunikácie na Vŕšku
odp. - starostka sa bude tým zaoberať
- je možnosť osadiť v zákrute pri kostole zrkadlá, kvôli bezpečnosti premávky?
odp. - vyriešilo by to stranu len zhora, je potrebné to konzultovať s dopravnou
políciou

- posl. Kocúr – zaujímali ho platy pracovníčok obecného úradu, čo zahŕňajú a
kto im určuje plat
odp. - plat majú podľa tabuliek, ktoré určuje zákon o verejnej správe a tabuľka
ukazuje podľa profesného zaradenia a odpracovaných rokov
- posl. Drugo – o lokalite pri Majeri sú navozené nepovolené skládky z
výkopov a množstvo plastov a iného odpadu. Ako tomu zabrániť ?
odp. - neporiadok dám odstrániť, ale ako tomu zabrániť sme bezmocní.
K bodu 12.
Návrh na uznesenie predniesla Jana Bendová. Poslanci už nehlasovali, nakoľko
hlasovali pri každom uznesení samostatne.
K bodu 13.
Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Bendová Jana
I. overovateľ: Jozef Damaška Mgr.
II. overovateľ: Jozef Drugo Bc.
V Povine, 19.12. 2014
Margita Šplháková
starostka obce

